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Sammanfattning  
  

  Titel: Underhåll av småhus utlagt på totalentreprenad 
– Finns det en efterfrågan? 

Författare Fanny Allvin och Johanna Sedig 
Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 
Examensarbete nummer 89 
Handledare Olof Netzell 
Nyckelord Småhus, underhåll 
   

 
Vi har undersökt om det finns en marknad för ett underhållsavtal för småhusägare. Vår idé är 

att villaägare ska kunna teckna ett avtal med ett företag som i sin tur förhandlar med ett eller 

flera underhållsföretag. Huset besiktigas sedan och det görs upp en underhållsplan, med de 

åtgärder som villaägaren önskar ska ingå. Villaägaren kommer sedan att betala in en viss 

summa pengar enligt avtal varje månad till företaget, som ser till att underhållet sköts. 

Månadskostnaden är beroende av både vilka underhållsåtgärder som ingår och husets standard 

vid tecknandet av avtalet.  

 

För att undersöka om det finns en marknad har vi intervjuat fem villaägare och två 

underhållsföretag. Vi har även talat med Folke Björk, professor i byggvetenskap, angående 

hans syn på vår idé. Alla tre parter var generellt positiva till idén. Den främsta målgruppen för 

ett underhållsavtal bedömer vi är barnfamiljer och välbärgade pensionärer.  

 

Både företagen och privatpersonerna ansåg att det utvändiga underhållet skulle passa bäst för 

ett underhållsavtal, då det invändiga underhållet inte bara utförs för att det måste utan även för 

att man vill ha lite omväxling och fräscha upp huset. Det invändiga underhållet går dessutom i 

stor utsträckning att göra själv. 

   

Det vi har kommit fram till är att det finns en marknad för ett underhållsavtal men att det finns 

många aspekter att se över innan ett underhållsavtal skulle kunna tecknas i praktiken.  
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Abstract  
  
  Title: Totally outsourced house maintenance  

- is there a demand? 
Authors Fanny Allvin and Johanna Sedig 
Department Department of Real Estate and Construction Management  
Thesis number 89 
Supervisor Olof Netzell 
Keywords Maintenance, detached houses 
   
 

We have investigated if there is a market for a maintenance contract among house owners. 

The proposed idea entails that the house owners should be able to sign a contract with a 

company which subsequently will negotiate with one or several other maintenance 

companies. The house will then be inspected and a maintenance plan will be drawn, in 

accordance with the house owners. The house owners will pay a certain sum of money each 

month to the company, which ensures that the maintenance requirements are followed. The 

monthly cost is dependent on what type of maintenance the house requires as well as on the 

standard of the house at the signing of the contract. 

 

In order to find out whether there is an existing market or not we interviewed five different 

house owners and two maintenance companies. We have also interviewed a Professor of the 

Department of Civil and Architectural Engineering at KTH on his view of our idea. Both the 

professor and the five house owners were positive towards our idea and the companies 

thought there would be a market for this type of maintenance contract. As confirmed by our 

interviews, the target audience for a maintenance contract is families and wealthy retirees.   

 

Both the companies and the house owners felt that exterior rather than interior maintenance 

would be better suited in a maintenance contract, since interior maintenance usually is done 

by house owners themselves and not only because it has to be done but in order to freshen up 

the house and to create variation. 

 

Through this investigation we have found that there is a market for a maintenance contract, 

although there are many aspects to review before it could be drawn up in reality. 
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Förord 

Den här studien har varit möjlig att genomföra tack vare de personer som bidragit med både 

sin tid och sina erfarenheter under arbetets gång. Vi vill tacka både de företag och villaägare 

som ställt upp, utan er hjälp hade det inte blivit någon uppsats. Framförallt vill vi tacka 

Birgitta Heimer, ordförande i Tallkrogens Trädgårdsförening, som hjälpt oss att komma i 

kontakt med de villaägare vi intervjuat. Vi vill även tacka vår handledare Olof Netzell som 

varit till stor hjälp när det gäller att föra arbetet framåt.  

 

 

 

Stockholm, maj 2011 

Fanny Allvin och Johanna Sedig 
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Inledning 

Finansieringslösningar finns för många ändamål men inte när det kommer till underhåll av 

privatägda småhus. Underhållskostnader återkommer med relativt jämna intervall beroende på 

åtgärd. För hyreshus räknas dessa kostnader in som löpande månadskostnader och ingår i 

hyran. Det medför att hyresgästen är medveten om sin egentliga boendekostnad till skillnad 

från villaägaren vars underhållskostnader kommer som åtgärdsspecifika klumpsummor.  

 

Underhållskostnader går inte att komma undan men de kan variera betänkligt i storlek, 

beroende på utförande, materialval och huruvida underhållet utförs i tid. Ju större kunskapen 

om material, konstruktion och underhåll är desto bättre och mer ekonomiska beslut kan tas på 

respektive område. Tyvärr är detta kunskap som villaägare inte alltid besitter.  

 

Det hävdas ofta i samhällsdebatten att vi rör oss mot ett mer tjänsteorienterat samhälle där den 

allmänna acceptansen för att köpa olika typer av tjänster och på det sättet köpa sig tid ökar. 

Att köpa olika typer av underhållstjänster är inte ovanligt, även om det till viss del handlar om 

sådant villaägaren skulle kunna göra själv. För att ytterligare förenkla det hela tror vi att det 

skulle vara ännu ett steg enklare att köpa underhåll som en komplett tjänst av ett företag, det 

vill säga som ett helhetskoncept istället för varje tjänst för sig. Villaägaren behöver då inte ta 

hand om varje åtgärd som ska utföras var och en för sig utan förhandlar en gång med 

underhållsföretaget som sedan i sin tur förhandlar med hantverkare och 

underhållsentreprenörer i villaägarens ställe. Tjänsten som villaägaren köper är alltså en form 

av underhållsavtal.  

 

Då vi som skriver uppsatsen är uppväxta i hyresrätt och vana att se underhåll som någonting 

som sköts av någon annan undrade vi varför det inte finns en sådan typ av underhållstjänst för 

småhus på marknaden. Vi bestämde oss följaktligen för att undersöka om det fanns ett intresse 

för en sådan typ av lösning. 
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Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns en efterfrågan och möjlig marknad för ett 

underhållsavtal av detta slag. Studien syftar till att undersöka detta både ur ett företags- och 

villaägarperspektiv. Det vill säga att undersöka huruvida villaägare skulle vara villiga att 

ansluta sig till och betala för en tjänst av den här typen samt att undersöka hur företagen 

ställer sig till affärsidén. Vår hypotes är att vi tror att det finns ett intresse för ett avtal av den 

här typen, främst bland villaägarna men även bland företag.  

 

Avgränsningar 

Då studien är utförd i en så pass liten skala kan endast begränsade vetenskapliga slutsatser 

dras. Rapporten får därför ses mer som ett förarbete till en större studie. Intervjuerna är 

relativt få, och dessa får ses mer som ett test av vad uppfattningen om idén är, och inte som ett 

vetenskapligt underlag. Intervjuerna med privatpersoner är begränsade till boende i området 

Tallkrogen, och resultatet kan därför i första hand appliceras på motsvarande områden.  

 

Metod 

Uppsatsen är främst baserad på intervjuer. Intervjupersonerna delades in i två olika grupper; 

företagsrepresentanter och privatpersoner. Frågorna till dessa två grupper var anpassade till 

respektive grupp. (Bilaga 1 och 2) En kortare intervju gjordes även med Folke Björk, 

professor på institutionen för Byggvetenskap på KTH, då han har stor kunskap på området 

och varken utgör en potentiell kund eller har något att vinna på att någon köper tjänsten.  

 

Representanter från två olika underhållsföretag intervjuades. Ett av företagen sysslar främst 

med invändigt underhåll medan det andra är inriktat på det utvändiga. Poängen med detta var 

att få synpunkter från två olika sorters företag, för att få en uppfattning om vilken typ av 

underhållsarbeten som idén är mest lämplig för.   

 

När det gäller privatpersoner valdes fem personer ut, alla boende i Tallkrogen i södra 

Stockholm. Undersökningen skulle troligtvis ge varierande resultat beroende på var i Sverige 

man befinner sig och vilken inkomst de boende i området har. Då det inte finns utrymme för 

en så omfattande undersökning valdes ett område som representerar ett 

medelklassvillaområde i Stockholm. När projektet började fanns det ingen bestämd 
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uppfattning om vilken målgrupp den här typen av underhållsavtal skulle fungera bäst för och 

därför valdes en mellanväg, då resultatet blir lättare att applicera på både områden med en 

lägre, och en högre inkomst.  

 

Medelinkomsten i Tallkrogen var år 2008 317 000 kronor för personer mellan 20-64 år. 

Siffran för hela Stockholm var under samma period 319 000 kronor, så Tallkrogen ligger på 

en medelnivå. I området är 52 procent av hushållen villahushåll och det vanligaste 

boendesättet är en trerumsvilla. Villorna i Tallkrogen är relativt likartade och de flesta husen 

har 3-5 rum. (Stockholms stads utrednings- och statistikkontor, 2011) 

 

När intervjupersoner valdes ut eftersträvades en spridning i ålder och inkomst för att få en 

uppfattning om vilken den primära målgruppen för idén skulle vara. Vi valde fem personer; 

två pensionärer med olika inkomster, två medelålders kvinnor varav en gift och en 

ensamstående samt en relativt ung småbarnsmamma.  

 

En litteraturstudie har även utförts, gällande ekonomiska teorier i samband med kontrakt, för 

att få en uppfattning om vilka typer av problem som skulle kunna uppstå vid den här typen av 

avtal.  
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Vår idé 

 
Underhåll utlagt på totalentreprenad 

Konceptet vi har låtit människor ta ställning till är villaunderhåll utlagt på entreprenad. Vi har 

tänkt oss att det ska fungera enligt följande:  

 

Villaägaren tecknar avtal med ett företag som i sin tur förhandlar och tecknar avtal med större 

underhållsföretag. Dessa avtal fungerar som ramavtal och inom dessa förhandlas sedan villkor 

fram för respektive hus. Husägaren får själv ta ställning till vilka underhållsåtgärder som ska 

ingå i avtalet. Därefter besiktigas huset av en oberoende besiktningsman och företaget gör upp 

en underhållsplan där de valda åtgärderna ingår. Huset besiktigas sedan varje eller vart annat 

år, utifrån behov, och underhållsplanen revideras löpande. Har någonting hänt så att en åtgärd 

måste tidigareläggas, det vill säga att underhållsintervallet har minskat, höjs premien något. 

Höjningen motsvarar alltså kostnadsskillnaden mellan den gamla och den nya periodiserade 

utgiften för åtgärden i fråga. Har det omvända skett sänks premien på motsvarande sätt.  

 

Kostnaden för de olika åtgärderna slås sedan ut jämt över varje intervall så att man ser vad 

respektive åtgärd kostar per månad. Sedan lägger man ihop de olika summorna och får på sätt 

fram vad det sammanlagt kommer att kosta månadsvis. Det hela skulle på så sätt skapa en 

översiktlighet och långsiktighet i ekonomin för husägaren. Samma summa betalas varje 

månad, inga överraskningar. 

 

Grundidén är att man ser underhållet som en periodiserad utgift, vilket känns naturligt 

eftersom huset slits kontinuerligt. Husägaren blir alltså medveten om sin egentliga 

boendekostnad, vad den månatliga förslitningen faktiskt kostar. Konceptet har inte formen av 

en försäkring då vi inte anser att det går att försäkra sig mot någonting som med 

hundraprocentig säkerhet kommer att inträffa. Premien bygger dessutom på husets faktiska 

underhållsintervall och anpassas löpande, vilket tar bort eventuella slumpmässiga moment.  
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Definitioner 

 
Underhåll 

Skötsel som syftar till att hålla något i stadigvarande gott skick, t.ex. en fastighet, kan 

benämnas underhåll. (Nationalencyklopedin) Underhåll är alltså sådana åtgärder som syftar 

till att bibehålla ett hus i nuvarande standard. Standardhöjningar räknas som investeringar och 

ingår inte i det löpande underhållet. Exempelvis räknas att tapetsera en tidigare målad vägg 

som en standardhöjning medan att måla om samma vägg räknas som en underhållsåtgärd. 

Driftkostnader så som olja till en värmepanna ingår heller inte i begreppet underhåll, att byta 

ut en utsliten mutter vid en anslutning till samma värmepanna räknas däremot som underhåll. 

 

Många av de problem som kan uppstå hos småhus vid renoverings- och underhållsarbeten kan 

undvikas om den som utför renoveringen har god kunskap om husets konstruktion. Vissa 

konstruktioner är särskilt riskdrabbade. Ändrad användning eller funktion kan bland annat 

leda till fuktproblematik. Problematik som kan undvikas med rätt kunskap och god skötsel. 

(Björk och Mattsson, 2002)  

 

ROT-avdrag 

ROT-avdraget som är relevant när det gäller den här typen av tjänster började gälla den 8 

december 2008. ROT står för reparation och underhåll, ombyggnad och tillbyggnad och det är 

dessa åtgärder som berättigar skatteavdrag. Ytterligare krav för att få utnyttja skatteavdraget 

är att man äger bostaden, det vill säga att den är ett småhus, en bostadsrätt eller en 

ägarlägenhet. Utöver det behöver nyttjaren av avdraget vara permanent bosatt i huset eller 

nyttja det som fritidshus. (Skatteverket, 2011) 

 

ROT-avdraget är från början tänkt att vara temporärt och användas för att stimulera 

marknaden i dåliga tider. Fram till 2014 under sittande regering så verkar det dock ligga fast.  

Det som ger rätt till avdrag är själva arbetskostnaden, inte materialkostnaden. Av 

arbetskostnaden är hälften avdragsgill på upp till 50 000 kr per person och år. En komplett 

lista över avdragsgilla åtgärder finns på skatteverkets hemsida. (Skatteverket, 2011) 
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Problematik kring avtal 

Eftersom ett underhållsavtal är komplext finns det en risk att det uppstår problem kring själva 

avtalet. Då det dessutom rör stora summor pengar tror vi att risken att människor försöker 

utnyttja själva avtalet för att tillskansa sig själva fördelar ökar. Det finns en mängd teorier 

som berör problematik kring just avtal och vi har tagit upp de vi finner relevanta för vårt 

koncept nedan. Dessa är dock i grund och botten varianter på ett och samma problem, 

nämligen att informationen är ojämnt fördelad mellan parterna. 

 

Kontrakt och transaktionskostnader 

När en villaägare bestämmer sig för att bli kund hos ett företag av det här slaget behöver 

villaägaren och företaget upprätta ett kontrakt.  Ett kontrakt är en skriftlig överenskommelse 

mellan två parter som klargör vad som förväntas av dessa och som syftar till ett samarbete 

som gynnar båda parterna. Kontrakt kan vara utformade på olika sätt men en grundläggande 

uppfattning är att ett kontrakt ska vara mer specificerat om förhandlingar endast sker vid 

enstaka tillfällen än om förhandlingarna sker på regelbunden basis (Microeconomics, 2005). I 

fallet med ett underhållsavtal är det viktigt att kontraktet är tydligt utformat och att det klart 

framgår vad det är som ingår och inte.  

 

Vid tecknande av ett kontrakt uppkommer transaktionskostnader. Dessa kostnader kan delas 

in i tre delar; kostnaden som uppkommer i sökandet efter en motpart, förhandlingskostnaden 

samt kostnaden som är kopplad till övervakningen av kontraktet. Kostnaderna är högre om 

varan eller tjänsten som kontraktet berör är komplex och unik, men kostnaden beror även på 

hur pass ojämnt informationen är fördelad mellan parterna (Microeconomics, 2005).  Ett sätt 

att minska transaktionskostnaderna är att upprätthålla långa samarbeten samt att ingå avtal 

med samma motpart vid upprepade tillfällen, vilket är vad som sker vid upprättande av ett 

underhållsavtal.  Transaktionskostnaden blir med ett underhållsavtal lägre än om man anlitar 

olika hantverkare för olika underhållsarbeten eftersom sökkostnaden och 

förhandlingskostnaden blir engångsutgifter. 

 

Asymmetrisk information 

Om alla aktörer på marknaden hade samma information skulle transaktionskostnaderna 

minska, i och med att alla marknadens aktörer skulle vara medvetna om de faktiska 

transaktionskostnaderna och till följd av det inte vara villiga att betala mer än så. Det vanliga 
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vid ingående av avtal är dock att den ena parten, som vi nämnde tidigare, har mer information 

om transaktionen än den andra.  Det råder informationsasymmetri (Microeconomics, 2005).  

Informationsasymmetrin kommer vara ett problem vid ett underhållsavtal, då 

underhållsföretaget vet betydligt mer om underhåll än villaägarna samtidigt som villaägarna 

är de som påverkar hur huset används och vad det utsätts för. Två varianter av asymmetrisk 

information som är relevanta för ett underhållsavtal är adverse selection och moral hazard. 

  

Adverse selection är aktuellt innan ett avtal har tecknats och är relevant speciellt vid 

försäkringsavtal men är även aktuellt vid andra typer av avtal.  Detta fenomen styr vilka typer 

av kunder som kommer att teckna en försäkring eller ingå ett visst avtal. Adverse selection 

innebär att det endast är de personer som behöver försäkringen mest, som kommer att teckna 

den. Ett exempel på detta är att slarviga personer i högre grad än försiktiga personer vill 

teckna en drulleförsäkring. Detta är tvärtemot vad försäkringsbolaget vill, då deras optimala 

kund är en försiktig kund då de sällan behöver betala ut pengar till dessa personer. Fenomenet 

brukar leda till högre försäkringspremier, vilket i sin tur tränger undan ännu fler försiktiga 

kunder då premien blir för hög (Mikroekonomi kompendium, 2010). I fallet gällande 

underhåll skulle det kunna innebära att det bara var oförsiktiga villaägare, med slitna villor, 

som skulle vilja teckna ett underhållsavtal. Problemet borde dock inte bli så stort, då premien 

är kopplad till husets skick vid tecknandet av avtalet. Premien blir högre om huset är slitet än 

om huset är nyrenoverat.  

  

Moral hazard är ett problem som uppstår efter att en kund har tecknat en försäkring och 

innebär att man blir mindre försiktig, för att man vet att man har en försäkring. Moral hazard-

problematiken leder till högre självrisk (Mikroekonomi kompendium, 2010). Ett exempel på 

moral hazard som är relevant för ett underhållsavtal skulle vara att villaägare sköter om sitt 

hus på ett sämre sätt, eftersom de vet om att någon annan tar hand om huset åt dem. 

(Mikroekonomi kompendium) Vi förmodar att detta inte ska bli ett så stort problem, då 

premien kommer att höjas om underhållsåtgärderna måste tidigareläggas, vilket det finns en 

risk för om huset missköts.  

 

Principal agent-teorin 

Även Principal agent-teorin berör problem som kan uppstå när parterna inte har tillgång till 

samma information. Denna teori behandlar relationen mellan uppdragsgivaren, principalen, 

och uppdragstagaren, agenten. Problem kan uppstå eftersom principalen befinner sig i ett 
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informationsmässigt underläge gentemot agenten. Det finns därför en risk att agenten försöker 

att skapa sig fördelar av situationen, då denne vet att principalen inte kan kontrollera 

situationen. Om agenten vet att denne kan komma undan med ett sådant beteende, finns det 

risk att det uppkommer en moral hazard-situation (Microeconomics, 2005). Ett exempel på en 

sådan situation är att underhållsföretaget påstår att underhållsintervallen för de olika 

åtgärderna är kortare än de egentligen är, för att få ut en högre premie. På samma sätt skulle 

villaägarna kunna undangömma information om huset, för att få en lägre premie. För att dessa 

problem ska bli så små som möjligt är det viktigt att besiktningen av huset utförs av en 

oberoende besiktningsman, som inte har något att vinna på att ljuga angående husets standard.  
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De intervjuades synpunkter 

 

De intervjuade företagens synpunkter 

Nedan följer en sammanställning av de intervjuade företagens syn på att lägga ut underhåll av 

småhus på entreprenad. Under intervjuerna har vi fokuserat på huruvida de intervjuade 

företagen tror att det finns en marknad för idén och dess styrkor respektive svagheter. För 

intervjufrågor, se bilaga 1.  

 

Företagen vi valt att intervjua heter Sandå Sverige AB och Ekens Golv AB. Båda två är större 

företag och verksamma i Stockholmsområdet. Sandå ägnar sig främst åt yttre underhåll och 

Ekens Golvs huvudsakligen åt invändiga arbeten med fokus på golv och badrum.  

 

Företagens syn på konceptet 

Då samhället blir mer och mer av ett tjänstesamhälle tror Thomas Håkansson, vd på Ekens 

Golv, att den här typen av resonemang ligger rätt i tiden.  Även Jonas Lundin, vd på Sandå, är 

positivt inställd till konceptet och kommenterar att det inte är någon som har gjort det tidigare 

på privatmarknaden. Hos Sandå är dock tanken i sig ingen nyhet.  

– Vi har haft diskussioner om det men inte hittat någon modell för privatmarknaden, säger 

Jonas Lundin.  

Speciellt vad gäller utvändigt underhåll tror han att det finns en marknad för en tjänst av den 

här typen.  

– Människor ser ofta utvändigt underhåll som ett nödvändigt ont som tar mycket tid och inte 

är speciellt roligt. När man väl kommer på att något ska göras är det ofta lite i sista sekunden 

vilket resulterar i att vi inte hinner ta itu med det förrän nästa sommar, och då kan det ibland 

vara lite för sent. Att göra saker i tid är alltid billigare, ibland är det upp till tre gånger så dyrt 

att göra något för sent. Så teoretiskt vore det ett perfekt upplägg för båda parter, fortsätter 

Jonas Lundin.  

Även Thomas Håkansson tycker att en sådan här typ av tjänst skulle kunna vara intressant 

med rätt upplägg.   
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Sandå har till viss del redan erfarenhet av upplägget. De har tidigare haft ett underhållsavtal 

med en bostadsrättförening där de förbundit sig att hålla föreningens hus i en viss standard i 

ett visst antal år. Så tanken känns igen.  

– Finansieringslösningar finns på alla marknader och i alla branscher. Finansieringslösningar 

och underhållsplaner går egentligen hand i hand. Att det inte redan finns beror till viss del på 

att vi är dåliga på att hitta sådana lösningar i den här branschen, eftersom den är relativt 

konservativ. Dessutom beror det på att branschen, framförallt tidigare, inte varit inriktad på 

konsumenter och då utvecklas inte den här typen av lösningar. Utan ROT-avdraget har 

privatmarknaden helt enkelt inte varit tillräckligt intressant, säger Jonas Lundin.  

– En nödvändighet för att en tjänst av den här typen ska fungera är dock att aktörerna är 

seriösa och långsiktiga, påpekar han.  

 

Företagens syn på en eventuell marknad 

När det gäller synen på en eventuell marknad är Jonas Lundin positivt inställd.  

– Utvändigt tror jag absolut att det finns en marknad, och eventuellt även för våtrum. Däremot 

är det nog avgörande hur det fungerar med ROT-avdraget, säger han.   

 

I dagsläget upplever båda företagen att vissa uppdrag är vanligare än andra att man lämnar ut 

och låter någon professionell yrkesman utföra.  

– Det handlar ofta om putsfasader och badrum. Verandabyggen och golvläggning är man nog 

mer benägen att testa på själv, säger Thomas Håkansson.  

– Där det finns funktionskrav anlitar folk hantverkare, kommenterar Jonas Lundin, när det 

krävs för att försäkringsbolagen ska betala ersättning. Få företag i hantverksbranschen har 

ägnat sig åt varumärkesbyggande. Därför är det vanligast att när kunden beställer en åtgärd de 

vill ha utförd är det billigast möjliga pris som gäller. Nu börjar vi röra oss en aning mot att 

kvaliteten blir viktigare.  

 

I hur hög grad man anlitar hantverkare beror såklart även på husägarens ekonomi.  

– Inkomstnivån speglar i stor utsträckning vilka som anlitar hantverkare. Har man två stabila 

inkomster anlitar man i betydligt högre grad hantverkare än annars, säger Thomas Håkansson.  

– Trenden på alla områden går mer åt att man anlitar folk, för fler och fler saker. Man vill helt 

enkelt få livspusslet att gå ihop, kommenterar Jonas Lundin.  
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Att ta fram snittkostnader för underhållsåtgärder tycker de intervjuade är svårt då allt beror på 

husets individuella förutsättningar. En snittsiffra får vi dock av Jonas Lundin.  

– Att hålla fasaden till ett hus av den här storleken målad kostar ungefär 500 kronor i 

månaden om man slår ut det över tid, säger han.  

 

Hur ofta man åtgärdar saker varierar även beroende på vilken typ av arbete det rör sig om.  

– Utvändigt underhåll är det vanligt att man åtgärdar när det måste göras. Invändigt underhåll 

är däremot vanligt att göra av mer kosmetiska skäl, säger Jonas Lundin.  

– När man väl gör i ordning till exempel ett badrum väljer man ofta att göra som man 

verkligen vill ha det. Det vill säga man väljer inte alltid de billigaste materialen, kommenterar 

Thomas Håkansson.  

 

Båda företagen säger att de skulle kunna tänka sig att ansluta sig till ett koncept av den här 

typen.  

– Det är en trygghet för kunderna om seriösa företag är anslutna. Det blir ytterligare ett sätt att 

styra bort oseriösa aktörer från marknaden, påpekar Thomas Håkansson.  

– För Sandås del skulle det vara värt något att kunna planera sin tid och förlägga arbetena som 

man vill då det passar. När kunderna kommer på att något behöver göras är de ofta lite sent 

ute. De har ingen framförhållning, säger Jonas Lundin.  

– Vi skulle möjligen kunna erbjuda en något lägre prisnivå. Då man får ett visst inflöde av 

uppdrag och kan få in det i övrig verksamhet skulle man på det sättet kunna hitta 

effektiviserings- och kostnadsvinster, funderar Thomas Håkansson.  

Företagens erfarenheter av ROT-avdraget 

Sedan ROT-avdraget infördes har de båda företagen upplevt en ökning av uppdrag åt 

privatkunder.  

– Innan ROT-avdraget infördes bestod endast en procent av vår omsättning av privatkunder, 

nu är det tio procent, berättar Jonas Lundin. Mestadels beror nog den ökningen på att svarta 

jobb har blivit vita. När kostnadsskillnaden mellan att göra det vitt och svart krymper märks 

det att det är värt något om det är ett seriöst företag som gör jobbet, fortsätter han.  

För Ekens Golvs del har ROT-avdraget också genererat en ökad mängd uppdrag.  

– Jag inbillar mig att det betyder att vi fått in en stor del av tidigare svartjobb, säger Thomas 

Håkansson. 
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Intervju med Folke Björkprofessor på institutionen för byggvetenskap  

Efter att ha intervjuat underhållsföretag pratade vi med Folke Björk, professor i 

byggvetenskap på KTH, för att få en opartisk synpunkt både på idén i sig, marknaden för den 

och hur ofta ett hus rent tekniskt behöver besiktigas för att skador ska upptäckas i tid. 

  

Han tror på idén att man sparar ihop pengar och får ett löfte om att underhållsarbetena blir 

gjorda. För att det ska fungera anser han att det är väldigt viktigt att vara tydlig med 

avgränsningarna av avtalet och vilken statusnivå huset ska ha. 

– Det är viktigt att det står exakt hur ofta huset ska målas om, och sedan får huset målas om 

vid denna tidpunkt, oavsett om den behövs eller ej, resonerar Folke Björk. Hus behöver 

egentligen inte målas om speciellt ofta, men det betyder mycket för värdet av huset att det 

sköts ordentligt. 

 

Enligt Folke är det ett problem att människorna som bor i huset påverkar husets standard och 

att vissa beteenden kan göra att huset skadas. Han anser därför att det är viktigt att det står 

klart och tydligt i avtalet vad som sker vid sådana typer av skador. Folke anser även att så 

kallade riskpersoner, personer med högre skadefrekvens än genomsnittet, ska ha en högre 

premie. 

 

Folke menar att det är viktigt att man fastställer skicket på huset i början av avtalet.  

– Är huset i för dåligt skick är det nödvändigt att rusta upp det innan avtalets början eftersom 

inget företag kommer att vilja ansvara för ett skadat hus, säger Folke. 

 

Hur ofta huset måste besiktigas anser Folke är beroende på vem som bor i huset, men en 

besiktning vartannat eller var tredje år borde vara tillräckligt för att upptäcka skador i tid.  

En stor fördel med ett underhållsavtal anser Folke vara att villaägaren själv slipper sköta 

kontakten med hantverkare. 

– Det är svårt för en privatperson att få tag på en hantverkare de kan lita på. Många 

hantverkare vill heller inte ha privatkunder då de är besvärliga, konstaterar Folke. 

Folke återkommer till vikten av att ha ett tydligt avtal. 

– En vettig avgränsning är en sorts underhållsfond, säger Folke. Företaget borde inte lova att 

de ska kunna skydda mot skador som inte har med deras verksamhet att göra för då kan det 

uppstå problem när sådana skador ändå uppkommer, fortsätter Folke.  
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Intervjuade villaägares synpunkter 

För att undersöka hur villaägare i området vi valt ställer sig till konceptet underhåll på 

totalentreprenad har vi intervjuat fem privatpersoner. Intervjupersonerna tillhör enligt vår 

mening olika grupper vilket borde belysa konceptet från olika håll och ge en så bred bild som 

möjligt av de boendes åsikter. 

 

Av de fem personer vi intervjuat är två pensionärer, de övriga jobbar och en har små barn. 

Stig Eneroth och Björn Betsholt är pensionärer. Stig Eneroth är ensamstående medan Björn 

Betsholt lever tillsammans med sin fru som även hon är pensionär. Christine Tungelstedt och 

Birgitta Heimer har lång erfarenhet av att bo i villa. Malin Dietrichson, som är uppväxt i villa, 

är något yngre än de övriga och bor tillsammans med man och två barn på ett respektive fyra 

år i familjens första hus.   

 

Villaägarna om utförande av underhåll 

De intervjuade villaägarnas vanor när det kommer till underhåll går isär något. Huvuddelen 

svarar att de gör det de kan själva, vilket mest blir invändiga arbeten och målning. När det 

kommer till mer komplicerade uppgifter som till exempel takläggning anlitar de hantverkare.  

Alla fem intervjupersonerna har lång erfarenhet av att bo i hus. De påpekar dock att de lärt sig 

mycket längs vägen och flera av dem uppger även huset som ett intresse. Fördelningen av när 

intervjupersonerna utför det underhåll de gör själva är jämn. Ungefär hälften ägnar sig åt det 

under semestern och hälften löpande lite då och då när det behövs. Malins svar är dock mer 

hypotetiskt eftersom de i princip har köpt alla arbeten de utfört sedan de flyttat in i huset. 

Tiden att göra det själva finns inte när barnen är små.  

 

Villaägarna om underhåll och ekonomi 

När det gäller den ekonomiska aspekten är alla överens om att det går åt mycket pengar till 

underhåll. 

– I alla fall om man gör allt man borde göra som man borde göra det, säger Stig Eneroth.  

Flera av de intervjuade berättar att de har en buffert på banken mot oanade utgifter, men det är 

bara en av dem som lägger undan pengar till underhåll kontinuerligt. 
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– Det vore bättre att få kostnaden utslagen per månad, kommenterar Björn Betsholt. Vi lägger 

inte undan pengar löpande men man får se till att man har pengar när det behövs. Och i värsta 

fall får man väl låna.  

Att uppge någon snittkostnad på vad underhållet kostar per år anser de flesta svårt.  

– Jag gissar på att det blir ungefär 40 000 kronor per år, men det går såklart lite upp och ner 

beroende på vad som behöver göras under året, säger Björn Betsholt.  

 

När det kommer till underhåll som ett stress- eller orosmoment går de fem husägarnas åsikter 

isär något.  

– Underhåll är för min del inte så mycket av ett orosmoment då jag känner att jag har kontroll. 

Hade jag inte haft det och inte heller haft någon buffert skulle det absolut kunna utgöra ett 

orosmoment. Det är väldigt lätt att små saker kan hända som kan få storskaliga ekonomiska 

konsekvenser. Till exempel något så enkelt som att löv samlas och täpper igen ett stuprör och 

får det att börja rinna vatten längs fasaden som i sin tur kan göra att det blir vattenskador, 

säger Christine Tungelstedt.  

Även Stig Eneroth och Björn Betsholt känner igen sig när det handlar om oro för 

underhållskostnader, tanken har i alla fall någon gång funnits där.  

 

Flera av de intervjuade har också varit med om någon stor oförutsedd utgift när det kommer 

till det egna huset. För Christine Tungelstedt visade sig ett bekant droppande ljud vara vatten 

som läkte in genom taket. Efter att ha tittat ordentligt på det kunde hon konstatera att taket var 

ruttet och behövde göras om. För Björn Betsholts del var också problemet vatten men för 

honom i form av en väldigt regnig höstdag. Regnet resulterade i att hans källare svämmade 

över och fick tömmas fortast möjligt för att sedan renoveras. Malin Dietrichson upptäckte att 

elen behövde bytas ut, vilket var allt annat än billigt.  

 

Villaägarnas syn på vårt koncept 

Intervjupersonernas inställning till underhåll utlagt på totalentreprenad är generellt sett 

positiv. 

– Jag tycker att det är en bra tanke och tycker att konceptet är intressant trots att jag har koll 

på hur man sköter ett hus, säger Christine Tungelstedt. Speciellt om man är yngre och inte har 

så mycket pengar att satsa på underhållet eller lägga undan till det. Och för yngre i den sitsen 

känns det kanske skönt att slippa ta ytterligare lån. 
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Björn Betsholt tycker att det hela låter som ett bra upplägg och Stig Eneroth inflikar att även 

han tror att idén är någonting som skulle kunna passa yngre generationer. Han anser att de är 

mer benägna att köpa tjänster än äldre och att yngre i högre grad än äldre är beredda att betala 

för bekvämlighet.  

 

Malin Dietrichson, som är just yngre med barn, tycker också att idén är bra. Hon och hennes 

man flyttade in i huset för fyra år sedan och mycket har blivit gjort sedan dess, men i stort sett 

allt av hantverkare, då de har små barn och inte tid att pyssla själva. Hon tillägger även att 

trädgårdsarbeten är någonting hon skulle kunna vara intresserad av att få hjälp med.  

 

Birgitta Heimer tror att idén är bra men att den kan vara mindre lämplig för äldre hus.  

– Jag tror att idén kan vara bra och nyttig men att det beror på vad månadskostnaden hamnar 

på. För äldre hus kan det nog vara svårt, eller i alla fall bli väldigt dyrt, eftersom underhållet 

ofta är eftersatt, säger hon.  

Konceptet som sådant tror hon passar de som inte hinner eller inte kan ta hand om sitt hus. 

Antingen barnfamiljer där tiden är knapp och båda till exempel jobbar heltid eller pensionärer 

som inte längre fysiskt orkar med underhållet. Att ansluta nybyggda hos borde vara allra 

enklast tillägger hon.  

 

För egen del svarar tre av de intervjuade, Christine Tungelstedt, Malin Dietrichson och Björn 

Betsholt, att de skulle kunna tänka sig att ansluta sig. De åtgärder som då skulle kunna vara 

intressanta är fasad och tak för alla tre, samt avlopp, vatten, rör och eventuellt badrum för 

Christine och lite trädgård för Björns del medan Malin svarar att hon skulle kunna tänka sig 

en tjänst där allt ingår. När det kommer till en möjlig månadskostnad tänker de till lite. 

Christine Tungelstedt tycker att 3000 kronor vore rimligt och Björn Betsholt svarar maximalt 

5000 kronor. Malin och hennes man lägger i dagsläget undan 3000 – 4000 kronor i månaden 

till familjens underhållsbuffert och säger sig därför kunna tänka sig en siffra i den 

storleksordningen. Stig Eneroth och Birgitta Heimer anser inte att det skulle vara intressant 

för deras del då de båda bland annat tror att det skulle bli för dyrt. 
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Analys 

 
Analys utifrån kundens perspektiv 

Genom de intervjuer vi utfört och den litteratur vi läst har vi förstått både konceptets styrkor 

och svagheter. Det första som är viktigt att titta på anser vi är olika kundtyper och 

kundsegment. Vilken livssituation husägaren befinner sig i, både när det gäller ålder, familj 

och arbete. Det är även viktigt att ta hänsyn till relationen husägaren har till sitt hus. Vi tror att 

det här krävs långsiktighet på alla punkter, både i ägandet och underhållet precis som Jonas 

Lundin på Sandå tar upp under intervjun. Om ägaren ska sälja huset inom två år känns det inte 

rimligt att han/hon tänker på framtiden och investerar långsiktigt i vad som mer kan räknas 

som förebyggande underhåll. Det som görs innan en nära förestående försäljning tror vi i 

större utsträckning handlar om att slipa lite på ytan och klä upp huset inför den stora 

visningsdagen.  

 

De husägartyper vi tror på, stärkta av våra intervjuer, som eventuella köpare av en sådan här 

tjänst är barnfamiljer och pensionärer. För barnfamiljer där både arbetar heltid är tiden knapp, 

precis som Malin Dietrichson vittnar om, och det är värt något att kunna få loss ytterligare tid 

för att umgås med barnen. När det gäller pensionärshushåll kanske varken den fysiska styrkan 

eller viljan finns för att utföra underhållet på egen hand. Sina sista år kanske man vill ägna åt 

annat än att ta hand om huset.  

 

När det gäller de yngre hushållen, alltså barnfamiljerna, finner vi det troligt att de inte har en 

alltför stabil ekonomi, risken finner vi i alla fall stor. De kanske har en bra inkomst men 

relativt stora skulder med tanke på huset de köpt. När då större summor i form av 

underhållsutgifter kommer på tal är eventuellt enda möjligheten att ta lån, något som troligtvis 

varken känns speciellt roligt eller tryggt. En månatlig underhållskostnad ökar till skillnad från 

nya lån inte familjens skuldsättningsgrad. De lånade pengarna kostar dessutom pengar i ränta, 

vilket skulle medföra att den utförda underhållstjänsten i efterhand skulle bli allt dyrare.  

 

Vi hade från början tänkt att vi skulle kunna presentera ett kostnadsförslag för att göra det 

enklare för läsaren att förstå prisbilden. I företagsintervjuerna framkom dock att det är väldigt 

svårt att komma med generella siffror då husen varierar så mycket i storlek, standard, ålder 

och även när de kommer till behovet av förarbete. En snittsiffra vi trots det fick var att det 

kostar cirka 500 kronor i månaden att hålla en fasad målad och i gott skick, när det gäller ett 
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hus av den här storleken. Den siffran talar, som vi ser det, för att villaägarna skulle få relativt 

mycket underhåll för den månadskostnad de i intervjuerna säger sig vara villiga att betala.    

 

Att köpa tjänster i allmänhet blir vanligare, både för att ägna tiden åt saker högre upp på 

prioriteringslistan och för att helt enkelt få livspusslet att gå ihop. Kanske vill man ägna sig åt 

barn och barnbarn eller ha tid att ha en hobby eller varför inte bara lite fritid. Underhåll är 

någonting som är väldigt tidskrävande och huset som underhålls är värt mycket pengar. 

Underhålls det väl är det värt desto mer. Pengar villaägaren själv kan sätta in på banken när 

han/hon säljer huset.  

 

Även om man sparar pengar och satsar på att göra så mycket som möjligt själv kommer det 

alltid att finnas områden där husägaren behöver hjälp av en fackman. Har man då ingen sådan 

i släkten eller bekantskapskretsen kan det vara svårt att hitta en som inte är för dyr men 

samtidigt är seriös och kompetent. Det här kan vi identifiera som transaktionskostnader, alltså 

den tid och ansträngning det kostar husägaren att hitta en bra och pålitlig hantverkare. När det 

är klart ska husägaren dessutom förhandla om pris, något som många varken är bekväma med 

eller bra på.  

 

När det gäller transaktionskostnader tror vi att dessa blir väsentligt lägre med ett 

underhållsavtal jämfört med om husägaren skulle anlita olika hantverkare vid varje 

upprustningstillfälle, precis som Folke Björk tar upp under intervjun. Visserligen kommer en 

viss kostnad ligga i att övervaka att avtalet följs, men förhandlingskostnaden och kostnaden 

för sökande efter hantverkare blir jämförelsevis mindre, då dessa bara sker vid ett tillfälle; vid 

avtalets början. Transaktionskostnaderna handlar till stor del om tid och det är just 

tidsaspekten, det vill säga tidsvinsten, som vi tror kommer att vara avgörande för dem som 

väljer att ansluta sig till ett underhållsavtal av den här typen.   

 

Är allt ordnat i större skala genom ett underhållsavtal med ett och samma företag som i sin tur 

har långsiktiga relationer med stora och stabila underhållsföretag borde både 

transaktionskostnader kunna minimeras och effektiviseringsvinster göras. 

Effektiviseringsvinsterna borde finnas i att husägaren slipper lägga tid på att leta upp 

hantverkare varje gång, förhandla om pris och dessutom gå igenom huset och berätta vilka 

åtgärder som tidigare utförts. Huset får i och med tjänsten någonting som kan liknas vid en 

underhållsloggbok.  
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Ett upplägg likt ovan kommer självklart att bli dyrare än att själv köpa färg och måla, men 

vinsterna kanske finns på annat håll? Seriösa hantverkare med relevant branschauktorisation 

och branschförsäkringar i ryggen, plus företagets rykte att värna om, ser till att jobbet blir 

ordentligt gjort. I det ligger en känsla av trygghet och säkerhet som vissa husägare skulle 

tycka det var värt att betala för. En månatlig summa enligt ovan som inte varierar mer än 

marginellt efter besiktning gör att husägaren undviker ekonomiska smällar. I samma argument 

ligger möjligheten att ha kontroll över den egna ekonomin framåt. Ett periodiserat underhåll 

skapar ett långsiktigt tänkande och en möjlighet att överblicka sina resurser.  

 

I och med den månatliga underhållsutgiften blir man medveten om den faktiska kostnaden av 

underhållet, alltså sin egentliga boendekostnad. Att veta om detta löpande är kanske ingenting 

en del husägare egentligen vill, då det kan röra sig om betydligt mer pengar än de vill 

erkänna. Om ekonomin utnyttjas maximalt och eventuellt inte riktigt går ihop är det säkert 

ingen rolig nyhet. Att sköta underhållet kontinuerligt med hjälp av yrkesmän som vet vad de 

gör borde dock minimera denna kostnad då allt görs i rätt tid. Framförallt grumlas inte de 

nödvändiga besluten av en kort privatekonomisk tidshorisont.  

 

Ett problem skulle kunna tänkas uppstå vid försäljning. Hur gör man då med de pengar som 

har betalats in? Säger villaägaren upp avtalet känns det rimligt att han/hon får tillbaka pengar 

om det finns stora åtgärder nära förestående. Är situationen den omvända, det vill säga att 

villaägaren ligger i ett tidigt stadium av underhållscykeln och stora åtgärder just utförts tror vi 

att det löses enklast genom en utträdelseavgift. Beroende på var man är i underhållscykeln för 

respektive åtgärd får man tillbaka pengar/betalar en avgift. Summan läggs sedan ihop och 

villaägaren får tillbaka/betalar in det samlade beloppet när tjänsten avslutas. 

 

Ytterligare någonting att fundera över och ta hänsyn till är ROT-avdraget. ROT-avdraget ger 

möjlighet att dra av halva arbetskostnaden för renoverings-, underhålls-, ombyggnads- och 

tillbyggnadsarbeten, upp till 50 000 kronor per person och år. Då man med denna tjänst 

betalar för underhållet löpande men arbetena utförs punktvis och pengarna förbrukas på 

samma sätt går det inte att dra av för tjänsten löpande varje månad även om man upplever att 

underhållskostnaden man själv betalar är konstant. Då husägaren dock inte ”betalar” för 

tjänsten när den faktiskt utförs kan här uppstå ett problem. Hur skulle Skatteverket ställa sig 

till att ge möjlighet till avdrag för en kostnad man har men inte betalar samma år? Skulle man 
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då gå miste om sin möjlighet att dra av halva arbetskostnaden tror vi att marknaden för 

konceptet krymper markant eftersom tjänsten då blir väsentligt dyrare. Här tror vi nämligen 

precis som Jonas Lundin att utan ROT-avdrag är konsumentmarknaden inte tillräckligt 

intressant för företagen och de vita tjänsterna mindre intressanta för konsumenten. Tryggheten 

det medför att få någonting ordentligt utfört vitt av ett underhållsföretag är antagligen för 

många villaägare inte värd hela den merkostnad det i dagsläget innebär att skatta fullt för 

arbetet. Detta ligger dock något utanför ramen för vår uppsats och vi har därför inte tittat 

närmare på det.  

 

 

Analys utifrån företagets perspektiv 

De underhållsföretag som vi har talat med har varit generellt sett positiva och tror att idén 

ligger rätt i tiden. Vi tror också på idén men anser att det finns en del aspekter värda att titta 

lite närmare på.  

 

Företag vill generera så hög vinst som möjligt, vilket enklast uppnås genom att maximera 

intäkterna och minimera utgifterna. Kunden vill på samma sätt maximera sin nytta, vilket 

innebär att man vill få ut så mycket som möjligt av de pengar man faktiskt betalar. I det här 

ligger en viss problematik, både när det gäller information och beteende.  

 

Skillnaden i inställning mellan parterna skulle kunna få till följd att de som köper tjänsten 

ändrar sitt beteende och blir mindre försiktiga med huset, så kallad moral hazard. Vi tror dock 

inte att det kommer att bli ett speciellt stort problem då ett sämre beteende straffar kunden i 

form av en höjd premie, eftersom premien höjs eller sänks då underhållsintervallen ändras 

efter besiktningarna. Möjligheten att få premien sänkt om huset sköts väl borde med samma 

resonemang uppmuntra till att ta väl hand om huset. På den här punkten måste man dock vara 

noggrann när man formulerar avtalen, så att det inte finns några kryphål kunden kan utnyttja 

som kan resultera i stora utgifter för företaget. Det är viktigt att i avtalen definiera exakt vad 

som händer om kunden själv beter sig vårdslöst, precis som Folke Björk påpekar.  

 

Ett underhållsavtal handlar om att se till att huset med hjälp av planerade åtgärder fortsätter att 

hålla en viss standard. Det är inte en försäkring mot oanade händelser utan täcker de åtgärder 

som ska utföras och kostnaden för just dem. Då huset ändå besiktigas kan självklart andra 
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skador upptäckas och husägaren ska såklart informeras om dessa men underhållsavtalet 

handlar enbart om de åtgärder som ingår. Det är väldigt viktigt att båda parter är införstådda 

med vad som avses och att avtalet på den punkten är strikt och inte öppet för tolkning. 

Företaget kan självfallet erbjuda sig att åtgärda sådana skador som upptäcks och inte ingår i 

det existerande avtalet men det blir då en kostnad utöver den månatliga underhållsutgiften.  

 

Intressekonflikten skulle på samma sätt kunna få till följd att husägaren undanhåller eventuell 

relevant information om den kan resultera i en höjd premie. Det är det svårt att göra någonting 

åt men här får företaget förlita sig på att de anlitar duktiga besiktningsmän som gör ett bra 

jobb och att huset besiktigas så pass ofta att några allvarliga skador på de delar som omfattas 

av avtalet inte hinner uppstå. Här skulle man också kunna tänka sig att anpassa 

besiktningsintervallen till kunden så att eventuella riskpersoners hus besiktigas oftare. 

Besiktningsintervallen skulle även kunna till viss del variera med husets ålder och standard.  

 

Att besiktningsmannen är opartisk är en förutsättning för att upplägget ska fungera. Han ska 

alltså inte kunna mutas av varken företag eller villaägare för att göra en bättre eller sämre 

bedömning av husets skick. Det här är såklart väldigt svårt att kontrollera men här får man 

förlita sig på att han tar sitt jobb på allvar och värnar om sitt företags rykte.  

 

En annan typ av problematik är adverse selection, det vill säga att människor med hus i dåligt 

skick i högre grad skulle ansluta sig som kunder till företaget. Vi tror inte att det kommer att 

inträffa i någon större utsträckning och om det gör det ser vi det inte som något stort problem. 

Eftersom konceptets premie är individuell får personen med ett hus i dåligt skick en relativt 

hög premie. Det kommer med andra ord inte att påverka andra köpare av tjänsten. Vi tror 

dock inte att människor som äger hus i dåligt skick i så stor utsträckning kommer att ansluta 

sig då husets skick borde tyda på en ekonomi som gissningsvis inte medger stora utgifter för 

underhåll. 

 

Ett av de största problemen för företaget tror vi kommer att vara att få husägare att vilja se 

underhåll som en löpande kostnad. Det kanske fungerar bra i teorin men inte när man varje 

månad ska betala en relativt stor summa pengar för någonting som inte utförs direkt. Att se 

vad det faktiskt kostar tror vi känslomässigt skulle kunna få det att kännas dyrare än en 

klumpsumma som alltid betalas som en engångsutgift. En odefinierad klumpsumma kan man 

dessutom alltid hoppas är både lite längre bort och lite mindre än den faktiskt är och på det 
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sättet skapa sig en illusion av att ekonomin är bättre än den faktiskt är. Här får företaget 

hoppas på att husägarna är så pass förnuftiga att de inser att kostnaden inte blir större för att 

den betalas varje månad, samt att fördelarna med ett underhållsavtal väger upp att 

boendekostnaden kan uppfattas som högre.  

 

Ytterligare ett problem som vi tror kan finnas i början för den här typen av företag är att 

”break-even”-punkten kan vara långt bort, vilket innebär att det initialt behövs mycket kapital. 

De flesta som ansluter sig tror vi gör det för att de har börjat fundera på att någonting behöver 

göras. De kommer alltså att innebära en tidig utgift för företaget då de skaffar tjänsten relativt 

sent i sin egen underhållscykel. Här behövs som redan nämnts alltså mycket kapital. Det 

skulle lätt kunna blandas ihop med problematiken som kan uppstå på grund av adverse 

selection men här vill vi poängtera en viktig skillnad. Precis som Folke sa i intervjun så är det 

inget företag som kan tänka sig att varken försäkra eller till en rimlig kostnad underhålla ett 

hus i dåligt skick. Ska ett sådant hus anslutas blir premien som följd hög men man kan även 

tänka sig att husägaren i så fall behöver höja standarden på huset innan företaget godkänner 

att ansluta det. 

 

För företagen som tidigare inte sett konsumentmarknaden som något det är värt att ge sig in 

på kan tjänsten även ses som ett mellanting mellan konsument- och objektmarknad. Man 

utökar sin uppdragsmängd men slipper hantera privatkunder och få in uppdragen på egen 

hand, vilket många tidigare kan ha upplevt som mer slit än lön för mödan. Det vill säga, även 

företagen minskar sina transaktionskostnader. Trots att konsumentmarknaden är relativt liten 

är den ändå så pass stor att det är orimligt att så många företag ignorerar den. Det finns pengar 

att tjäna även på konsumentmarknaden. 

 

Det största orosmomentet med tjänsten som vi ser det är hur man tar ställning till en eventuell 

konkurs, både för mellanhandsföretaget och för underentreprenörerna. Hur ska företaget 

kunna garantera kunden att pengarna han/hon betalar in till sin underhållsfond sköts väl och 

finns kvar i framtiden trots eventuell lågkonjunktur eller motsvarande? Risken att 

underentreprenörerna går i konkurs bedömer vi är liten då vi anser att mellanhandsföretagen 

enbart ska samarbeta med seriösa företag och borde vara rätt bra på att bedöma dessa företags 

överlevnadsförmåga. Vad gäller mellanhandsföretaget tror vi att det även här behövs kapital 

som kan garantera att företaget inte går i konkurs. Hur stort hindret i form av en eventuell 

konkurs skulle vara för de husägare som kan tänka sig att skaffa tjänsten är svårt att säga, 



 

27 
 

även en bank kan till exempel gå i konkurs men har trots det kunder. Det här är svårt att svara 

på för oss i nuläget men vi är medvetna om problemet och tror att det kommer att behöva 

lösas på något sätt för ett företag med den här typen av affärsidé.  

 

 

Avslutning 

Konceptet i form av ett underhållsavtal för privata småhus tycker vi är bra men det förutsätter 

långsiktighet mellan alla parter. Ett långsiktigt samarbete av den här typen ökar det 

ömsesidiga beroendet men samtidigt, hoppas vi, tilliten och det positiva som kommer ur det. 

Det här är, enligt oss, en lösning alla parter har något att vinna på men vissa delar när det 

kommer till hur man utformar avtalen behöver ägnas en del tid. Det handlar både om att på ett 

enkelt och tydligt sätt kunna avgränsa vad som omfattas, klargöra ansvarsfördelning och att i 

förväg utarbeta tydliga regler för hur det fungerar om man väljer att säga upp tjänsten. Vi tror 

att dessa problem är fullt möjliga att lösa och att det finns en efterfrågan på marknaden. 

Därför ser vi inga hinder för att en sådan här lösning i framtiden finns på marknaden som ett 

helt normalt alternativ bland andra.   
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor företag 

 
Vad tror ni om idén? 
 
Gissning på månadskostnad? 
 
Anser ni att det finns någon marknad? 
 
I vilken utsträckning anlitar folk hantverkare och i vilken utsträckning gör de saker själva? 
(Hur mycket billigare blir det egentligen att göra det själv?) 
 
Vilka är det som anlitar hantverkare? 
 
Väljer man det billigaste alternativet eller hur väljer man material? 
 
Gör man om för att det behövs eller för att man bara vill göra om/ha något nytt? 
 
Ser ni några problem med en sådan här typ av underhållsförsäkring? 
 
Tror ni på idén, om det fanns skulle ni kunna tänka er att ansluta er? 
 
Skulle ni gå med på att ta ut något lägre priser för att det innebär ”säkra jobb”? 
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor villaägare 

 

Hur mycket uppskattar ni att ni årligen lägger på underhåll? 
 
Hur mycket gör ni själva? För hur mycket anlitar ni någon annan? Vilken typ av arbeten gör 
ni själva/anlitar någon annan för? 
 
Planerar ni för underhållsutgifter? Ser ni det om en löpande kostnad som ingår i 
boendekostnaden eller mer som en plötslig utgift när något händer/behöver göras? 
 
Om ni gör något själva, gör ni det löpande eller under en kort period på semestern? 
 
Skulle ni tycka att en typ av underhållsförsäkring vore en bra idé? Vilka typer av 
underhållsarbeten skulle ni vilja skulle ingå? Hur mycket skulle ni vara beredda att betala 
varje månad? 
 
Presentera vårt förslag, fråga om det låter bra.  
 
Är underhåll något som oroar er? Att det kostar mycket pengar, att det måste utföras etc.  
 
Hur stor koll anser ni att ni har på hur en villa ska underhållas? Har ni skaffat er mer 
information om villaunderhåll sedan ni flyttade hit? 
 
 


